Pagsulay sa mga Gasa
Leksyon 30
1. Ngano nga kinahanglan atong sulayan ang tanang espirituhanong pagpasundayag?
Efeso 4:8 ______________________________________________________________________________
2. Unsa ang isulti sa Dios ngadto sa kadaghanan kanila nga nananagpanagna?
Mateo 7:22-23 __________________________________________________________________________
3. Unsa Iyang gisulti nga muabot sa katapusang mga adlaw?
Mateo 24:24 ____________________________________________________________________________
4. Unsa ang upat ka mga mando nga gihatag ni Pablo?
1 Tesalonica 5:19-21 _____________________________________________________________________
5. Sumala sa unsa nga pulong kita kinahanglan magasulay sa tanang butang?
Isaias 8:20 _____________________________________________________________________________
Ang una ug pinaka importante nga sulay sa usa profeta mao nga ang iyang mensahe nahauyon ba
diha sa kasuguan sa Dios ug sa pagpanghimatuod sa uang mga profeta sa Dios.
6. Unsaon sa mga mini nga profeta pag-ilad ang mga katawhan?
Mateo 7:15 _____________________________________________________________________________
7. Unsaon nato pag-ila ang matuod gikan sa mga mini?
Mateo 7:16-20 __________________________________________________________________________
8. Ang mga mini nga profeta nagpalig-on sa mga kamot sa mga dautan, aron nga unsa?
Ezekiel 13:22 ___________________________________________________________________________
Ang ikaduha nga sulayanan sa usa ka profeta mao ang bunga sa iyang buluhaton sa pagmensahe.
Ang iyang kaugalingong kinabuhi ba nagpadayag sa kinaiya sa Dios? Ang iyang binuhatan
ba namunga sa ilhanan sa hataas ug balaan nga panaawagn sa Dios? Ang kinabuhi sa mga
tawo nahimo ba nga maayo tungod sa iyang influensya?
9. Unsa ang pasabot sa pagka-insakto sa pagpanagna sa usa ka profeta?
Jeremias 28:9 ___________________________________________________________________________
10. Unsa ang pasabot sa pagkapakyas sa pagpanagna?
Deuteronomio 18:21-22 ___________________________________________________________________
11. Apan bisan kung ang usa ka ilhanan mahitabo, unsa nga mensahe sa profeta ang makapamatuod nga
siya mini?
Deuteronomio 13:1-5 _____________________________________________________________________
Ang ikatulo nga sulayanan sa usa ka profeta mao ang pagkainsakto sa iyang mga panagna. Ang
pagpanagna, bisan pa, dili mao ang pinakauna nga buluhaton sa usa ka profeta. Ang
buluhaton sa profeta mao ang padala sa mga mensahe diin gihatag sa Dios, ug kana nga
mga mensahe mahimo o dili mahimong nga nagdala ug impormasyon mahitungod sa
umalabot. Apan sa dihang ang Dios magapadayag sa mga butang umalabot, kita mahimong
siguro nga kini mahitabo sama sa Iyang gika-ingon.
Usahay ang Dios maghatag ug mga profesiya nga may kondisyon. Ang mensahe ni Jonas
mahitungod sa pagkahulog sa Nineveh, isip usa ka pananglit, nahimong kondisyon depende
sa tubag sa mga katawhan.
Tungod kay si Satanas usahay makahusto sa pagpanagna mahitungod sa ubang mga panghitabo sa
dili pa kini mahitabo, ang mga natuman nga tagna dili mahimong katapusang pamatuod sa
usa ka tinuod nga gasa sa profesiya. Apan si Satanas dili makatagna sa 100% insakto gayud
sama sa mabuhat sa Dios. Tungod niini nga rason, kuang ang panagna sa profeta pirmi nga
natuman sa iyang tibuok nga buluhaton, kita makaingon nga kini nga pamatuod nagpalig-on
sa iyang pagkatinuod. Ato dayon tana-awon ang ubang mga sulayanan nga kinahanglan
ilahang matuman usab.
12. Unsa ang usa pinakaimportante nga pagtulun-an nga kinahanglan atong subayon?
1 Juan 4:3 ______________________________________________________________________________

13. Unsa ang duha ka mga epekto diha sa pisikal nga panglawas ang gisulti ni Daniel sa dihang siya anaa
sa panan-awon?
Daniel 10:17 ___________________________________________________________________________
Ang mga epekto sa panan-awon ni Daniel gihulagway diha sa detalye sa Daniel 10:17,
a.) Si Daniel lamang ang nakakita sa panan-awon. Ang mga tawo nga uban niya wala makakita
niini, apan sila nahadlok.
b.) Nawad-an siya sa iyang kaugalingong kusog.
c.) Nawad-an siya sa panimuot, ug dayon nakadungog ug tingog.
d.) Usa ka kamot mihikap kaniya, ug dayon siya nalup-og.
e.) Siya dayon mibangon.
f.) Siya nahimong amang.
g.) Ang iyang ngabil gihikap; siya dayon naka istorya.
h.) Walay ginhawa diha kaniya.
i.) Siya nahatagan ug kusog.
14. Sa dihang si profeta Balaam nakadungog sa mga pulong sa Dios ug nakakita sa panan-awon sa
Makakagagahum, giunsa paghulagway ang iyang pisikal nga kahimtang?
Numeros 24:4 __________________________________________________________________________
Bisan dili kini mao ang katapusang sulayanan sa langitnong inspirasyon, ang mga panghitabo nga
dili sagad nga nakuyog diha sa usa ka panan-awon makahatag ug pagsalig ngadto sa dungog
sa mensahe sa profeta. Apan tungod kay si Satanas makapahimo ug kabatok nga mga
ilhanan, dili kita makabase sa atong pagsalig diha sa profeta tungod kay adunay pisikal nga
pagpadayag.
Ang pisikal nga ilhanan dili kanunay presente sa panahon nga ang profeta makadawat ug
pagpadayag. Ang Dios sa makadaghang panahon nakigsulti sa Iyang mga profeta pinaagi ug
mga damgo samtang sila nangatulog.
15. Kita adunay daghang membro sa usa ka lawas; ug sa unsa nga pamaagi nga ang tanan membro sa
lawas nagkalahi?
Roma 12:4 _____________________________________________________________________________
16. Unsa ang nagkalain-laing naangkon sa matag membro?
Roma 12:6 _____________________________________________________________________________
Palihug usab basaha ang 1 Corinto Kapitulo 12, ilabina ang mga bersikulo 4-11, 14-19, 28-30. Ang
Bibliya wala magsulti nga ang tinuod nga magtotoo kinahanglan adunay usa ka pinasahi
nga gasa. Ni kini magsulti nga ang magtotoo mahimong mupili sa iyang gasa. Ang Balaang
Espiritu naghatag ug nagkalain-laing gasa sa nagkalain-laing katawhan, “pagbahin-bahin
niini sumala sa Iyang pagbuot”.
17. Taliwala sa mga ilhanan nga gisulti ni Jesus nga musunod kanila nga motoo, sila managsulti sa unsa?
Marcos 16:17 ___________________________________________________________________________
Ang pulong nga “dila” (glossa) nagkahulugan “pinulungan”.
18. Sa adlaw sa Pentecostes, giunsa sa matag langyaw nga bisita pagkadungog sa giistorya sa mga
apostoles?
Buhat 2:6 ______________________________________________________________________________
Ang ikaduha nga padayag sa gasa sa xxx tongues nahitabo didto sa panimalay ni Cornelius, usa ka
Romano nga sundalo (Buhat 10:46).
19. Giunsa pagsaysay ni Pedro gna ang gasa sa pinulungan didto sa panimalay ni Cornelius walay
kalahian gikan sa nasinati didto sa Pentecostes?
Buhat 11:17 ____________________________________________________________________________
Ang lain nga panghitabo nga nasulat mahitungod sa pagsulti ug pinulungan diha sa Bibliya mao
ang Buhat 19:6. Ug walay nahisgutan diha sa pasahe nga nagpasabi nga kini nga
pagpadayag may kalahian.
20. Bisan ako magsulti ug pinulungan sa mga manulunda, ug ako walay gugma, ako mahimong unsa?
1 Corinto 13:1 __________________________________________________________________________
21. Unsa lamang ang madawat nga Biblikanhong pamaagi alang sa pagsulti ug laing pinulungan?

1 Corinto 14:27 _________________________________________________________________________
22. Unsaon man kung walay bisan usa nga makahubad niini?
1 Corinto 14:28 _________________________________________________________________________
23. Kinahanglan ang tanang butang pagabuhaton nga unsa?
1 Corinto 14:26 _________________________________________________________________________
“Ngani, sa sulod sa iglesia palabihon ko nga magasulti ako ug lima ka mga pulong nga inubanan sa
akong pamuot aron katudloan ko usab ang uban, kay sa paglitok ug napulo ka libo ka mga pulong
pinaagi sa pagsultig mga dila.” 1 Corinto 14:19
“Apan kon ako dili makasbut sa kahulogan sa pinulongan, nan, alang sa tawo nga nagasulti sa
maong pinulongan ako maoy usa ka tagalaing yuta, ug alang usab kanako siya tagalaing yuta man.”
1 Corinto 14:11
“Busa, kon ang tibuok nga iglesya magakatigum ug ang tanan magaiyahay pagsultig mga dila, ug
unya mosulod ang mga walay alamag kon ang mga dili magtotoo, dili ba ang ilang isulti mao nga
kamo nangaboang?” 1 Corinto 14:23
24. Ang kalibug ba gikan sa Dios?
1 Corinto 14:33 _________________________________________________________________________
25. Unsa ang katuyuan sa pagsultig pinulungam?
1 Corinto 14:22 _________________________________________________________________________
26. Tungod niini ang tanang butang pagabuhaton sa unsa?
1 Corinto 14:40 _________________________________________________________________________

Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios….
o Ako nakasabot nga ang Bibliya naghatag ug klaro nga mga sulayanan alang sa pag-ila sa pagkatinuod sa usa
ka profeta.
o Ako nakasabot nga ang esprituhanong gasa gibahin-bahin sumala sa kabubut-on sa Dios, ug dili sa ato.
o Ako nakasabot nga ang katuyuan sa gasa sa sinultihan ug pinulungan mao ang pagpakaylap sa maayong
balita, ug kini mahimong walay gamit diin kini wala gikinahanglan alang nianang katuyuan.
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